Informaţii despre stagiul Erasmus în Compiegne, desfăşurat la Universitatea de
Tehnologie din Compiègne în perioada 22.02 - 24.05.2013

de Stănoi Oana

Toate informaţiile despre efectuarea stagiului, actele necesare şi data limită de
completare/semnare ne-au fost comunicate de către domnii profesori Dan Popescu şi
Marius Marian.
Etapele parcurse pentru realizarea actelor au fost trimiterea acestora la
Universitatea din Compiègne (UTC), semnarea şi retrimiterea lor in tară. Acestea au fost
necesare la Universitatea din Craiova, unde am primit, desemenea , contractul financiar
de acordare a bursei si fişa de atestare a datei de sosire/plecare de la UTC. Documentul
este foarte important, deoarece trebuie la intoarcerea in ţară varianta in original (nu
scanata sau trimisa prin e-mail) a fişei cu datele de sosire/plecare de la UTC.
Deasemenea, este obligatorie existenţa unei forme de asigurare de sanatate, şi anume
carnetul European de sănătate, care este gratuit. Pentru obţinerea lui este nevoie de
urmatoarele acte: adeverinţă de student, adeverinţă de la Fisc care să ateste că nu
există datorii, copie buletin , cerere tipizata. Dosarul cu aceste acte se depune la CAS
Dolj (depunere între 10-12 , luni-vineri), iar eliberarea se realizează în 10-15 zile
lucrătoare. În perioada în care eu şi colegii mei am solicitat carnetul European de
sănătate, se elibera un certificat provizoriu de înlocuire al acestuia, dar care are acelaşi
rol. O alta variantă este asigurarea privată de sănătate, care costa în funcţie de perioada
pe care închei contractul, şi se poate face la orice companie de asigurări.
Eu le-am facut pe amandouă, iar în cazul în care doriţi mai ieftin am inţeles că puteţi
apela la responsabilul cu burse Erasmus din cadrul Universitătii din Craiova.
Temele de proiect au fost propuse de către profesorii de la Universitatea din
Compiègne , înainte de plecarea noastra. Odata ajunşi la Centrul de Cercetare din
cadrul Universitatii, unde am realizat proiectele, am cunoscut tutorii, de la care am
primit informaţiile necesare desfăşurarii stagiului si documentaţia de care aveam
nevoie, în funcţie de proiectul fiecăruia. Deasemenea, am căutat multe informaţii pe
internet, pentru a ne familiariza cu ceea ce era nou. Pe parcursul stagiului tutorii ne-au
urmărit evoluţia şi ne-au îndrumat când am întampinat dificultaţi în realizarea sarcinilor.
Documentaţia este în limba engleza, cu profesorii de acolo am vorbit tot in engleza, dar
consider că o mai bună cunoastere a limbii franceze ar fi fost un plus. Programul de
lucru era de la ora 9:00 la 18:00 cu două ore pauza de la 12:00 la 14:00.
În ceea ce priveşte banii, suma alocată pentru studenţii Erasmus a fost de 500
euro/lună, sumă care a fost primită integral înainte de plecarea din ţară (mai puţin 50 de
euro, care vor fi primţi la întoarcere). Pentru aceştia este nevoie de un cont în euro, iar
noi am facut carduri la Banca Transilvania, pe care le-am putut folosi la bancomatele din
Franţa fără comisioane foarte mari. La întoarcerea în ţară am aflat ca între timp s-a
majorat bursa, şi ni s-au mai acordat câte 95 euro pentru fiecare lună petrecută acolo.

Pe langă aceşti bani, am primit în continuare bursa de studii de 280 Ron/lună, şi un
supliment de 50 euro/lună din partea Facultaţii ACE.
Pentru a ajunge în Franţa am ales călătoria cu avionul, am achiziţionat biletele cu
două luni înainte de plecare. Deasemenea, dacă se poate, să luaţi bilete dus-întors şi de
la o companie low-cost, precum Wizz Air. Data de întoarcere ar trebui să fie în aceeaşi zi
cu cea de plecare, doar că luna diferă, pentru a îndeplini condiţia de realizare intregrală
a programului de plasament/cursuri (în cazul în care durata, în acte, de realizare a
studiilor/proiectului este mai mică decat cea prevazută în acordul de învăţământ sau
acordul de plasament, Universitatea vă poate cere restituirea banilor de bursă).
Transportul (cu autobuzul) în Compiègne este gratuit pentru toată lumea, un
lucru foarte bun, iar pentru o vizita în Paris , care se află la 80 km, cheltuielile au fost
următoarele: 11 euro biletul de tren cu reducere pentru persoanele sub 26 de ani
(biletul întreg este 14 euro) şi 1,7 euro un tichet de metrou pentru o călătorie. Pentru
week-end există anumite reduceri la tichetele de metrou, şi anume 7,10 euro şi vă
puteţi plimba toată ziua în zonele 1-5, şi 3,5 euro pentru zonele 1-3. Atât biletele de tren
cât şi biletele de metrou se achiziţioneaza foarte simplu de la tonomatele din gară,
respective staţiile de metrou. În Paris vă puteţi descurca destul de bine, dacă cereţi la
informaţii o hartă a Parisului, ce conţine traseele pentru toate mijloacele de transport în
comun. Pentru a vedea mersul trenurilor puteţi vizita site-ul www.sncf.fr .
Cazarea nu este asigurată de facultate, dar am fost sfatuiţi de către profesorii
noştrii să alegem caminele studenţeşti, datorită preţului ceva mai mic, internetul fiind
inclus în preţ ( 275 euro/lună).
Caminul în care am fost cazaţi, şi anume Residence Roberval, a fost renovat în urmă cu
un an, iar condiţiile sunt pe masură. Camerele sunt pentru o singură persoană, au baie,
frigider şi mobilier nou, bucătăriile sunt comune şi moderne, iar viaţa în campus este
liniştită.
Pentru a vă caza acolo accesaţi www.crous.fr, intraţi la “longement etudiant” şi
urmaţi paşii pentru a afla adresa de mail prin intermediul căreia trebuie să vă rezervaţi
camera în funcţie de oraşul în care veţi pleca. Este foarte important să vă interesaţi de
cazarea la CROUS, imediat ce aţi obţinut bursa, deoarece pot rămane fără locuri. Daca
se întamplă să nu gasiţi cazare la CROUS, puteţi lua legătura cu românii de acolo pentru
a vă ajuta şi a vă căuta cazare, deoarece ar fi bine să vadă cineva apartamentul înainte
ca voi să ajungeţi. Deasemenea să fiţi atenţi ca internetul să fie inclus în preţul de
cazare, altfel este destul de costisitor.
Indiferent unde sunteţi cazaţi puteţi face un dosar pe care să îl depundeţi la CAF
(Caisse d’allocations familiales ) pentru a primii o parte din banii pe care îi daţi la cazare.
Vă vor cere o serie de documente şi nu o să primiţi pentru toate cele trei luni, decât
pentru lunile 2 si 3.

Cumpărăturile se pot face din supermarket-uri (Simply, Intermarche, Carrefour),
unde se găsesc diverse oferte, preţurile sunt apropiate de cele din Romania, uneori chiar
mai accesibile. Universitatea are cantină şi meniuri pentru studenţi la preţul de 3,1 euro,
în care sunt incluse un fel de mâncare şi un desert, masa de prânz servindu-se între 12 şi
14, atât în oraş cât şi la facultate.
Compiègne este un oraş mic şi linistit, în care se pot vizita Palatul din
Compiègne, Muzeul Figurinelor, Le Château de Pierrefonds( este un autobuz care pleacă
de la gara din Compiègne şi costă 2 euro biletul până acolo, orarul este trecut în staţie),
iar ca obiective turistice în Paris, din punctul meu de vedere orice străduţă, orice clădire
merită vazute, întregul oraş este impresionant. De urcat în Turnul Eiffel, apoi la
Trocadero, locul de unde se admiră turnul cel mai bine. Să vizitaţi măcar o parte din
exponatele muzeului Luvru (Venus din Milo, Codul lui Hammurabi, Gioconda, etc). Vă
puteţi odihni şi savura o cafea la celebrele localuri cu mesele scoase afară şi orientate
spre străzi. Îi puteţi vedea mormântul împaratului Napoleon în Domul Invalizilor, foarte
aproape de Champs Elysees şi după ce traversaţi podul Alexandru al III-lea.
Deasemenea, Sacre Coeur şi catedrala Notre Dame, care este o construcţie considerată
printre cele mai întunecate dintre catedralele gotice
Ca şi concluzie personală, Bursa Erasmus este fără îndoiala una din cele mai
productive experienţe pe care le poate dobândi un student. Motivele sunt pe cât de
numeroase, pe atât de convingatoare: posibilitatea învaţarii / aprofundarii unei limbi de
circulaţie internaţională, necesară experienţelor ulterioare. Integrarea într-un mediu
social , străin, şi experienţa deosebită de a acţiona, decide, şi trăi pe cont propriu.
Am întalnit oameni noi, interesanţi, mi-am făcut prieteni, am călătorit şi am
început să cunosc oamenii şi cultura franceză, şi am rămas cu amintiri frumoase.
Recomand Erasmus deoarece a avut o influenţă pozitivă asupra mea, atât pe
plan profesional şi cat si personal.

